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ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח
הילד אינו יודע להבחין בין אמת לשקר .הוא מספר אוסף של
סיפורים דמיוניים ,ואינו מתכוון כלל לשקר .הוא "רק" מדמיין
שהדברים התרחשו בצורה שבה הוא היה רוצה לראות אותם
מתרחשים.
מוטל עלינו ,ההורים ,לחנך את הילד לדעת להבדיל בין אמת
לשקר ,בין מציאות לדמיון ,ולהרגיל אותו לומר רק דברים שהם
על טהרת האמת.
בספר "מסילות חיים בחינוך" המבוסס על מאמריו ושיחותיו
של המחנך הדגול רבי חיים פרידלנדר זצ"ל ,מובאת הרחבת
שורש הדבר:

הוא שהשקר כה מושך את
האדם עד שהתורה ראתה לנכון להרחיקנו לא רק משקר ,אלא
גם מדבר שקר  -מכל מה שכרוך וקשור לשקר באיזו צורה
שהיא .עלינו איפוא לחנך את הילד ,ראשית ,להבדיל בין השקר
והמציאות .ושנית ,שידע שאמירת שקר היא דבר מגונה עד
מאד".

ארגון חסד והפצת יהדות

החדרת האמת כערך עליון ,תעמוד לילד להמנע מדברים רבים
אחרים ,שהרי ידע שאם ישאלו אותו על דבר מסויים שעשה,
לא יוכל להתחמק ולומר דבר שקר ,ולכן יבחר מראש שלא
לעשותו .דווקא משום כך יש חשיבות עליונה בחינוך ל"אמת"
ובהחדרת השקר ,כדבר המגונה ביותר.

סיפור מהחיים

"באיסור שקר משתמשת התורה בביטוי שאינו מצוי באיסורים
אחרים ,שבהם כתוב" :לא תאכל"" ,לא תעשה" וכדומה ,ואילו בכך גם ניתן לילדנו את הבסיס האיתן לחפש תמיד לחיות
כאן כתוב (שמות כ"ג ,ז')" :מדבר שקר תרחק" .ההסבר לכך בחיים של אמת ,ולברוח מן השקר ומכל הקרוב אליו.
הפתרון משבוע שעבר

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

כאן כתוב :רבי עקיבא

המשפט מכיל  4מילים לפי סדר המספרים
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רשות הרבים

נפתח גמ"ח חדש
"לולי תורתך שעשועי"
בגמ"ח ניתן להשאיל
מיחם ,פלטה ,שעון שבת לשקע
ספרי תהילים ,ספרי ברית עולם ועוד...

לפרטים052-7117668:
ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

הדבורה המשך  -מגולם לזחל :לאחר ימים אחדים חותמות
מעשיך
הדבורים האומנות את תאו של הזחל בדונג .תאו של הזחל
העתיד להיות מלכה נחתם שהוא בן חמישה ימים ,זחל-פועלת
בן שישה ימים ,וזחל-זכר בן שבעה ימים .הזחל טווה סביב גופו פקעת של
סיבי משי דקים והופך לגולם .תקופת הגולם נמשכת שמונה ימים אצל
מלכה .שתיים עשרה יום אצל פועלת וארבע עשרה יום אצל זכר .בתקופה
זו משתנה צורת החרק והוא מקבל את צורת הדבורה הבוגרת .לאחר

תקופת הגולם מכרסמת הדבורה הצעירה את הפקעת ויוצאת
מתאה .ומה עם המלכה? כשמלכה צעירה יוצאת מן הפקעת,
המעשה הראשון שהיא עושה הוא להתנפל על המתחרות שלה,
המלכה הזקנה ומלכות צעירות אחרות שבקעו איתה ,ולנסות
לעקוץ אותן ולגרש אותן מן הכוורת.
בקרבות האלה נאלצות מקצת המלכות לעזוב את הכוורת,
ומקצת הדבורים מלוות אותן.

הנהלת העלון052-8000445 :

ניתן לקבל חומר לזיכוי הרבים ללא תשלום

מה רבו
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הסיפור שלי שייך באמת לתחום הדברים הנסתרים.
מדובר בדברים שהוסתרו ממני עד גיל מאוחר יחסית.
בשנות חיי הראשונות חשבתי שיש לי רק אמא .זאת
משום שאמי גידלה אותי לבד .בהיותי כבת חמש
התוודעתי למושג 'אבא' באמצעות חברותיי לגן ,מובן
ששאלתי את אמי למה לי אין אבא .תגובתה הייתה
מתוחה מאוד" :אין כי אין" ,היא ענתה .בפעם הבאה
שהעליתי את הנושא ,היא ביקשה שלא אחזור על
השאלה הזו .ארך לי חמש שנים כדי לשאול שוב ולא
להפסיק לשאול גם אחרי שהתבקשתי לעשות כך.
בכיתי וחקרתי שוב ושוב למה לחברותיי יש אבא ולי
אין .אמא ענתה שאבי לא רצה אותי ,ולכן הוא ברח.
מובן שהתשובה הזו "הוסיפה" לי ביטחון עצמי רב.
לכולם יש אבא ,כי האבא רוצה אותם ,לי אין ,כי הוא
אינו רוצה .אילו הייתי חושבת שאמי כן רוצה אותי -
מילא ,אבל שום דבר בהתנהגותה כלפיי לא רמז על
כך .אמא הייתה אישה מסכנה ,ענייה וקשת יום .היא
כמעט לא עבדה חוץ מעבודות ספורות פה ושם.
היחסים שלה עם הוריה היו מתוחים ומפעם לפעם
נותקו לזמן ארוך .גם אחיה ואחיותיה ,פרט לאחות
אחת ,ניתקו קשר איתה .היו לה תקריות רבות עם
השכנים ,עם בעל המכולת ,עם המורות
שלי .עם מי לא ,בעצם .איני יודעת איך
יצאתי נורמלית מן הבלגן הזה .אני
חושבת שהיו שתי סיבות לדבר :האחת
 בסייעתא דשמיא היו לנו שכניםטובים בבניין ,שהזמינו אותי לביתם
ואפשרו לי לשחק עם הילדות שלהם,
והיו אלה ילדות עם אבא ועם אמא
שחיו חיים נורמליים .הסיבה השנייה -
בית הספר שבו למדתי .הקב"ה חנן אותי במראה
ובשכל טוב ,ובסך הכול הייתי מקובלת ואהובה מאוד
על כל הילדות בכיתה ,וזה מה שנתן לי מעמד וכוח
להמשיך ולהתקדם .החל מגיל  12למדתי להפריד בין
הבית ,שבו רק סבלתי  -לבין החוץ ,שבו פרחתי
והצלחתי .אני חושבת שבגיל  14-15חל בביתי היפוך
תפקידים .אני הפכתי לנערה בוגרת ,ואמי נשארה
במקומה .הייתה זו תקופה קשה של מריבות ,עד
שהבנתי שכדי לא להיפגע ,אני צריכה להיכנע לה
ללא תנאי .כאשר עשיתי זאת ,היא נרגעה ואף החלה
לפתח תלות בי .היא הייתה בוכה בפניי על מר גורלה
ועל החיים שלא האירו לה פנים ,ואני הייתי מנסה
לנחם אותה אבל לא ידעתי איך בדיוק .מפעם לפעם
הייתי שואלת אותה מה עם אבא ,והיא הייתה מגיבה
בתקיפות ובפסקנות שאין על מה לדבר .היום ,שנים
רבות לאחר מכן ,אני מתקשה להבין מדוע לא

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

התעקשתי לברר מיהו אבי ומדוע נעלם .בגיל 19
ניסיתי לשאול את דודתי אם היא יודעת משהו על
אבא שלי .היא הביטה בי ושאלה" :מה ,אמא שלך לא
סיפרה לך?" עניתי שלא ,וגם הוספתי ברוב סכלותי
שאמי אמרה כי אבא שלי לא רצה אותי ולכן ברח .זו
הייתה טעות ,מפני שאילו היה סיכוי כלשהו שהדודה
תספר לי משהו ,גם הסיכוי הזה נעלם .אחרי שהדודה
הבינה מה אמי רוצה שאדע ,היא ציינה שזה פחות או
יותר מה שהיא יודעת .בגיל  20התחתנתי עם בחור
טוב .מכיוון שלא היה לנו כסף ,דאגו מכרים וידידים
לאסוף לנו סכום כסף .החתונה הייתה פשוטה,
ונכנסתי לבית חם וטוב .החתונה בעצמה הייתה אירוע
שאני מעדיפה לשכוח .מהיום שבו התארסתי
התחילה אמי להערים בעיות ,להסתכסך עם הצד
השני ,לפגוע בארוסי ובי .נראה שהניתוק ממני הקשה
עליה ,והיא עשתה הכול כדי להרוס את השידוך .לפני
החתונה היא החלה להחרים כל מיני אנשים שרציתי
להזמינם ,כולל האחות היחידה שעוד דיברה איתה.
החלטתי להתעקש ולהזמין את דודתי ,גם משום
שהיא הייתה קרובת המשפחה היחידה בחתונתי וגם
מפני שהיא סייעה לי בהוצאות החתונה .ניסיתי לדבר
על ליבה של אמי שלא תתעקש סתם כך ,אך היא
התעקשה ואמרה" :או אני או היא" .כאן החלה מסכת
אירועים שלא הייתי רוצה אף
להיזכר בהם .השיא היה בשיחת
טלפון מסתורית שבה הודיעו
לבעלי האולם על ביטול החתונה.
אלה חזרו למשפחת החתן וזו
אליי ,ואנו חזרנו לבעלי האולם
להודיע שמדובר במתיחה .ארוסי
לא הבין מי מעוניין לפגוע בנו כך,
אך אני ידעתי היטב מי הייתה
המטלפנת האלמונית ,ולפיכך פעלתי ממש כמו
בשב"כ .לא סיפרתי לאמי דבר על ההכנות ,כדי שלא
תוכל להרוס מאומה .פניתי לבעלי האולם ,לצלמים
ולשוזרת הפרחים ,והסברתי להם שלעולם ,אבל
לעולם לא יתייחסו לשום הודעה חוץ מלהודעות
שלי .היו ששאלו" :ונניח שאמא שלך מתקשרת ,גם
אז לא להתייחס?" "גם אז לא" ,אמרתי" .אף אחד
מלבדי אינו משנה כלום בהזמנה" .אתם יכולים לתאר
לעצמכם מה עבר עליי באותם ימים .כלה צעירה ללא
אב וללא אם תומכת ,שצריכה להתמודד עם פחד
שיש לכל בת לפני חתונה ועם עוד פחדים גדולים פי
כמה" .ימים אחדים לפני החתונה הודיעה אמי כי לא
תבוא לחתונה .קשה לתאר את המתח הנורא שהייתי
שרויה בו ,אם כי בתוך ליבי קיוויתי שכך תעשה .כבר
לא יכולתי לסבול את המתח הגדול .בסופו של דבר
היא לא הגיעה ,ואני נישאתי ללא אב ואם ,רק עם

להצלחת שמואל

בן פאני

שבת פרשת" :אמור"
כניסת השבת18:51 :
יציאת השבת20:01 :
ר"ת20:34 :

ֹאבד;
ֵעדּ-כְ זָ ִבים י ֵ
ׁשֹומ ַע ,לָ נֶ ַצח יְ ַד ֵּבר.
וְ ִאיׁש ֵ
(משלי  -פרק כ"א ,פסוק כ"ח)

גם כי אחרי שיענש השקרן ,השומעים חוזרים על
דבריו בחשבם כי אמת הוא ,ודבריו לא נאבדים.

פרשה

וליקחה

פרשת אמור ,בה נסקרים כל המועדים ,מזכירה
לנו בעצם כי ...ראש השנה מתקרב .נכון ,יש עוד
כחמישה חודשים ליום הדין .אבל – אם אנשים
חוסכים בקופות גמל לחמש עשרה שנה ,אם
פותחים תוכנית חיסכון לשלוש שנים מדוע
לא נפתח קופת חיסכון לחמישה חודשים -
שמפירותיה נהנה במשך שנה שלימה?
במה הדברים אמורים? הרי חז"ל גילו לנו שאפילו
מלה אחת של תלמוד תורה ,מצוות עשה היא
שאין ערוך לה ,ואדם אוכל פירותיה בעולם הזה,
מלבד הקרן הקיימת לעולם הבא .מדוע לא נאמץ
לעצמינו "תוכנית חיסכון" של מזמור תהילים
יומי ,או משנה ליום .משנה אחת מפרקי אבות,
הכתובים בכל סידור .משנה אחת ליום  -היודעים
אתם באיזה אוצר נבוא לראש השנה?! שלא
לדבר על שיעור תורה .כמה אלפי מילים נאמרות
בשיעור ,וכל אחת מהן היא מצוות עשה בפני
עצמה! ובכן ,מה קיבלנו על עצמינו?
ואגב ,זוהי תוכנית החיסכון היחידה שאפשר
(מעיין השבוע)
לפתוח בשבת!...

דודה אחת ובעלה שהובילו אותי לחופה .כלה שבורה
ומסכנה בלי שום כוחות ,שיודעת שהיא פוסעת לא
רק לחופה ,אלא אל החיים עצמם .היא צריכה לבנות
בית כאשר כל היסודות הרוסים .אולי הפסדתי .אמא
שלא בדיוק תפקדה כאמא ,אבל קיבלתי בעל טוב לב
עם מידות טובות ,וגם זוג הורים נפלאים  -הוריו של
בעלי שאספו אותי לחיקם באהבה .כשנה לאחר
החתונה נולד לנו בן .הלידה הייתה משבר גדול
בשבילי .פתאום חשתי בחסרונו של אבי .איני יודעת
מדוע ,אבל דווקא בני שבר משהו בתוכי .החלטתי
שאני חייבת לעשות הכול כדי למצוא את אבי .לא
היה שום טעם לפנות לאמי ,מפני שהיא ניתקה קשר
לחלוטין וגם עברה דירה ,כך שהיא נעלמה מחיי
לגמרי .בעלי פנה למרשם האוכלוסין ,ואז התברר
שאין רישום על בעל של אמי .פניתי שוב לדודתי
ואמרתי לה שהיא חייבת לספר לי הכול .היא סיפרה

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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כי הוא הגיע מחוץ לארץ ,ומיד
לאחר החתונה התגלו בעיות.
חודש לאחר שנולדתי הם התגרשו.
דודתי אמרה שהוריי התחתנו כדת משה וישראל אצל
רב ,ולא נרשמו ברישום נישואים .היא לא ידעה לומר
דבר נוסף פרט לשם המדינה שממנה הגיע .ניסינו
לברר פה ושם ,אך שמו היה נפוץ כל כך ,שהיה זה כמו
חיפוש מחט בערימת שחת .זה היה מרגיז .ידעתי
שהסוד טמון אצל אמי ,והיא מסתירה אותו ממני.
ידעתי גם שהיא לא תסכים לספר לי .החזקתי מעמד
עוד שנים אחדות .בינתיים נולדו לי בת ובן נוספים,
וכל לידה גרמה לי משבר עמוק בדבר זהותי .רציתי
מאוד לדעת מיהו אבי ומאין באתי .יום אחד קיבלתי
טלפון בהול מבית החולים .אמי עברה תאונה ,והשם
היחיד שהיא הוציאה מפיה היה השם שלי ,הגעתי
במהירות .אמי הייתה במצב קשה .היא נדרסה על ידי
אוטובוס ,ונראה היה שמצבה היה בכי רע .התיישבתי
לידה ,והיא החלה למלמל כל מיני דברים לא ברורים.
בשלב מסוים אמרו הרופאים שאלו דקותיה
האחרונות ,ואני התלבטתי אם לבקש ממנה לספר לי
או שזה לא מנומס .החלטתי להיות בלתי מנומסת
ושאלתי אותה" :אמא ,אני רוצה לדעת מיהו אבא
שלי" .היא אמרה לי את השם שכבר שמעתי מדודתי.
שאלתי אותה איפה הוא גר .היא אמרה שבארצות
הברית .שאלתי מה מצבו כיום ,והיא השיבה" :לא
יודעת" .שאלתי מי ההורים שלו ואיפה הם גרים.
תגובתה הייתה" :הכול במסמכים ,הכול במסמכים",
ואז עצמה את עיניה וכעבור דקות ספורות נפטרה.
ישבתי ובכיתי זמן-מה ,ובמוחי ידעתי שאני קרובה
לפתרון התעלומה ,לפתע נזכרתי שאמי השכירה את
דירתה ועברה לדירה אחרת ,ואין לי מושג איפה
ממוקמת הדירה הזו .אבל לא יכולתי לשאול איש.
שוב נשארתי לבד ,בלי אמא וגם בלי יכולת למצוא
את אבא .ואז ניגשה אליי אחת האחיות ומסרה לי
תיק" .זה התיק של אמא שלך" ,אמרה .בעלי ארגן
הלוויה במהירות .להלוויה הגיעו קומץ אנשים ,בעיקר
מבני משפחתו של בעלי ,וגם דודי ודודתי .לאחר מכן
ישבתי 'שבעה' עם דודתי בבית שלנו .לא רבים באו
לנחם ,ולי היה זמן די הצורך כדי לבדוק את המסמכים.
היה שם מכתב שעליו התנוססה כתובת הדירה שאמי
עברה אליה .ביקשתי מבעלי שייסע לשם ויערוך
חיפוש רציני ,הוא חזר לאחר שעה והגיש לי מעטפה
עבה ובה מסמכים ותמונות .בפעם הראשונה ראיתי
את אבי בתמונה ,ובמסמכים השונים ראיתי גם פרטים
עליו ועל משפחתו .לא היססתי רבות ומצאתי דרך
להגיע אל המשפחה בארצות הברית .הוריו הקשישים
התרגשו מאוד כששמעו מי היא הדוברת והוסיפו
שהוא ישמח לשמוע אותי ,משום שניסה במשך כל
השנים להשיג אותי ולא הצליח .הם מסרו לי את
מספר הטלפון שלו ,אך אמרו שיספרו לו לפני כן
ולקחו את מספר הטלפון שלי .לאחר דקה נשמע
צלצול ,ומעבר לקו נשמע קול עמוק וברור .הקול של
אבא שלי .הוא היה נרגש מאוד ואמר שמאז ברחה
אמי הוא מחפש אותי .הוא הסביר שהגירושין היו
ברוח טובה ולאחר הסכם של
הסדרי ראייה ,אך כשהגיע בפעם
הראשונה לפגוש אותי הוא לא
מצא את אמי ,משום שהיא ברחה.

לע"נ שאול

הוריה שיתפו איתה פעולה ,ואחיותיה לא ידעו לאן
ברחה .הוא ניסה לאתר אותי שם ,אך התברר שאמי
חזרה לארץ והוציאה נגדו צו הרחקה בטענה שהוא
רוצה לחטוף אותי .הוא חשב לקום ולהילחם ,אך
בעצת רבנים חדל מניסיונותיו ,החל לשמוע הצעות
שידוכים ועד מהרה התארס והתחתן .הסיפור לא תם
בזאת .לאחר הנישואים ציפו רעייתו והוא להקים
משפחה ,אך לא נולדו להם ילדים .הם עברו טיפולים
קשים ,ולאחר תהליך ארוך התברר כי אפסו סיכוייהם
ללדת .מאז ועד היום הם חשוכי ילדים .פעמים
אחדות הוא רצה ללכת ולחפש אחר בתו היחידה ,אך
ידע בבירור שהדבר יהיה כרוך במאבקים .רעייתו
גילתה את דעתה בנושא ואמרה שהדבר אינו רצוי
מבחינתה .דווקא בשנה זו פנתה אליו רעייתו וביקשה
שיעשה מאמצים לאתר את הילדה .הוא הגיע לארץ
יחד עם רעייתו כדי לחפש אחריי ,אך הם לא מצאו
עקבות שיובילו אליי .הם התכוונו לארוז ולחזור
לחו"ל ,ופתאום הגיעה אליהם שיחת הטלפון
מההורים ,שבישרו שהבת יצרה קשר" .כלומר ,אתם
כאן ,בארץ?" שאלתי .הוא התאכסן במלון שנמצא
מרחק  10דקות נסיעה מהבית שלנו" ...בוא מהר ככל
האפשר" ,אמרתי .הם הגיעו לאחר עשרים דקות.
ישבנו שם  -בעלי ,דודתי ואני  -וחיכינו .לפתע נשמע
צלצול בדלת .בעלי רץ לפתוח ,ואבא שלי הפציע
לחיי בבת אחת .קשה לי לתאר את ההתרחשות
המהירה הזו .לא ידעתי מה לעשות מול אדם ,לא
סתם אדם ,אבא שלי ,שאותו חיפשתי שנים רבות כל
כך ,ופתאום הופיע בהתראה כה קצרה .סיפרתי לו על
הדרך שבה הגעתי אל הוריו ואמרתי שאני יושבת
'שבעה' על מות אשתו לשעבר .הוא הרכין ראש
ואחר כך אמר" :את בתי ,ונמנע ממני לראות אותך
במשך עשרים ושש שנים .כעת אני מבקש ממך
לחזור אליי ,שאוכל להיות אביך .אני מוכן לגור כאן
ולהיות סבא לנכדים שעדיין לא ראיתי" .קולו נשבר,
והוא בכה והתייפח .הצטרפתי אליו .אבי ורעייתו עלו
לארץ ,והם סבא וסבתא במשרה מלאה .אני מסתדרת
היטב עם אמי החורגת ,והיא רואה בי בת לכל דבר.
הם אנשים עשירים .לא חסר להם דבר ,והם משפיעים
עלינו מכל טוב .מאישה חסרת כול הפכתי בתוך שבוע
לבעלת דירה משלי (דירה שירשתי מאמי) וקיבלתי
אבא תומך; איש מקסים וטוב ,שגם תומך בנו וגם נותן
לי את כל מה שנחסך ממני בשנות חיי  -דמות אב- .
קיבלתי את אבי בחזרה ,אך לעולם איני שוכחת את
אבי שבשמים ,שליווה אותי בדרך החתחתים הזו,
ללא אב ובעצם ללא דמות אם ,נשא אותי על כפיים
ולא נתן לי ליפול לתהומות הייאוש .אני מקווה
שסיפור זה יהווה עידוד לכל מי שמתמודד עם בעיות
קשות במשפחתו .גם אם יש בעיות עם ההורים ,יש
לנו תמיד אבא ששומר ומעניק  -אבינו שבשמים" ,כי
אבי ואמי עזבוני ,וה' יאספני" .חשבתי לעצמי ,כמה
לילד קשה לגדול בלי אבא ,וכמה לאבא ,שבשמיים,
קשה לגדול ללא ילדו ,שעזב אותו לדרך אחרת ,גם
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)
אם זה בעל כורחו.

ועולה מדברי הרמב"ם שדקדק בלשונו וכתב
"דרך בני אדם"  -שהוא כלל ברור ופשוט לכל
בני אדם באשר הם ,ולאו דווקא לחלושי אופי
למינהם ,אלא אפילו לחזקים ביותר בחכמה
וביראה וביציבות מחשבתית ,אף הם עלולים
להגרר אחר השפעת הסביבה .ומכאן לגביך,
עליך להתרחק מחברה המחללת שבת ובפרט
בערבי שבתות שחבריך מעשנים סיגריות
ומחזיקים מכשירים סלולרים ושאר חילולי
שבת ,הדבר עלול להשפיע עליך חלילה לרעה
ותוכל להגרר אחריהם.

יש לכם סיפור מהחיים?

ועל כך אמר שלמה המלך ְּבנִ י! ַאל ֵּתלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך
ִא ָּתםְ ,מנַ ע ַרגְ לְ ָך ִמּנְ ִת ָיב ָתם!"

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

שלחו אלינו! "יודעי בינה",
ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.
naort26@gmail.com

לע"נ ציון בן שרינה

רבי מרדכי מלכוביץ:

נקודה למחשבה

" ...אם אין חייך כרצונך,
עשה רצונך כחייך"...

הפמוטות

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"
"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

שאלה :הרב שלום .האם מותר לסגור תאריך
לחתונה בימי ספירת העומר?
תשובה :מותר לקבוע תאריך לחתונה אף
בתשעה באב ,וכל שכן בימי ספירת העומר.
שאלה :האם מותר לשמוע את התיקון הכללי
בניגון בימי ספירת העומר?
תשובה :שיעורי תורה או מזמורי תהילים
המלווים במנגינת רקע שקטה ,מותר לשומעם
בימי ספירת העומר.
שאלה :כבוד הרב אני נער שומר שבת ,אבל
בערבי שבתות אני יוצא לגן לשבת עם חברים
שלי ,ושותים שם ,אך הם לא שומרים שבת ,האם
יש בעיה בכך שאני יושב איתם? אני רק שותה
איתם לא מחלל שבת ,אשמח לתשובה מכבוד
הרב.
תשובה :ידועים דברי הרמב"ם (בפרק ו מהלכות
דעות) שכתב  :דרך ברייתו של אדם--להיות
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחבריו,
ונוהג במנהג אנשי מדינתו .לפיכך צריך אדם
להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד,
כדי שילמוד ממעשיהם; ויתרחק מן הרשעים
ההולכים בחושך ,כדי שלא ילמוד ממעשיהם.
הוא ששלמה אומר" ,הולך את חכמים ,יחכם;
ורועה כסילים ,ירוע" (משלי יג,כ) .ואומר" ,אשרי
האיש ". . .

*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת שמחה יחיאל בן סולטן

מעשה בית הדין

בעל הבית קלט את איזי הגנב בבית שלו וכיבה את השלטר של
החשמל ,כתוצאה מכך החליק איזי במדרגות ונשברו פמוטות הקריסטל היקרים שהיו
בידיו .כעת איזי רוצה לשלם לבעל הבית ולסגור סיפור בלי לערב את המשטרה ,אבל
הוא מסרב לשלם על הפמוטות וטוען שהם נשברו בגלל בעל הבית.
האם הוא צריך לשלם עליהם?

השאלה משבוע שעבר
שנים משנים
מידן נתן לדוד שהיה חבר ילדות נאמן לשמור
לו על שני יהלומים יקרים והזהיר אותו לשמור
עליהם בקפידה יותר מהרגיל ,אבל אחד
היהלומים אבד .מידן אמר לדוד' :אני מוכן
לוותר לך עליו ,בתנאי שעל השני תשמור כמו
החיים שלך!' ולבסוף קרה מקרה אונס וגם
היהלום השני נעלם .כעת מידן תובע ממנו
תשלום על היהלום הראשון בטענה' :על השני
אני מבין שאתה לא אשם ,אבל על היהלום
הראשון הסכמתי לוותר לך רק אם יישאר לי
השני' .מה דעתכם?
תשובה בקצרה:
דוד פטור מלשלם על שני היהלומים במקרה
שלנו ,ובאיזה אופן הוא כן יצטרך לשלם ,עיין
תשובה בהרחבה.
תשובה בהרחבה:
הסיפור שלנו מדבר על נושאים שבהם אדם
עשה 'תנאי' שישלם לחברו רק אם לא יעמוד

ל"ט מלאכות

משרטט

מלאכת משרטט היא אחת מל"ט מלאכות
שבת ומהותה שרטוט על קלף או נייר לצורך
כתיבה או חיתוך עור .במשכן היו משרטטים
על יריעות המשכן בשלבי הכנתם כדי לדעת
היכן לחתוך.

א .מלאכת המשרטט :אסור
לסמן כדי לכתוב על הסימון או
כדי לחתוך לפי הסימון.
ב .טייפ הערוך לפני שבת ונועד
להקליט עליו ,אין לשורר אל מול
פניו.
ג .אסור לקפל דף על מנת לגוזרו
במוצאי שבת ,אך אם מקפל על
מנת לזכור לתלוש חלק זה ואינו
גוזר על הקיפול ,מותר לעשות
כן בשבת .ומותר לקפל קצה דף
ספר כדי שיזכיר לו איזה עניין.

בתנאי זה וקרה אונס ,ולכן עלינו להביא מספר
דוגמאות שלפיהן נוכל להבין מה יהיה הדין
במקרה שלנו.
אדם שהתחייב לחברו מאה דולר אם הוא לא
יגיע למקום מסוים ,וקרה לו אונס לא צפוי.
ראובן התחייב לשמעון שאם הוא לא יגיע
למקום מסוים בתוך חודש ,הוא מתחייב לתת
לו מאה דולר ,וקרה לראובן מקרה אונס לא
צפוי ולא התאפשר לו להגיע לאותו מקום.
האם הוא צריך לשלם את הכסף? בהלכה
נפסק (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן כ'א)
לגבי שני אנשים שאחד מהם התחייב שאם
הוא לא יגיע בתוך חודש לבית הדין להישבע על
התביעה ,השני יכול לקחת את כל מה שתובע
ממנו אפילו ללא שבועה ,ואותו אדם לא הגיע
(באופן שה'תנאי' תופס) אז מתקיים התנאי
וחברו יכול לקחת כל מה שתבע ממנו ,אבל
אם קרה לו מקרה אונס מתבטלת ההתחייבות
והשני לא יכול לזכות בתביעה ללא שבועה של
הראשון.
אדם שהתחייב לחברו מאה דולר אם הוא לא
יגיע למקום מסוים ,וקרה לו אונס לא צפוי.
במקרה זה ראובן התחייב לשמעון שאם יצליח
להגיע למקום פלוני תוך פרק זמן שנקצב
מראש ,יקבל מאה דולר .שמעון בסופו של דבר
לא הצליח להגיע משום שאירע לו אונס .האם
ראובן יצטרך לשלם לשמעון? שהרי בסופו של
דבר הוא לא הגיע ולא משנה הסיבה .דין זה

מבואר ב'שפתי כהן' (סעיף קטן ג') ש'אונס
רחמנא פטריה' (התורה פטרה את החייב
מתשלום במקרה אונס) חל רק במקום שבו
האונס פוטר אותו מהתחייבות ,אבל האונס
לא הופך את המציאות שהוא לא הגיע למקום
המיועד ,כאילו כביכול כן הגיע ,אפילו אם קרה
לו אונס גמור .והרי שמעון התחייב לשלם רק
אם יגיע למקום .אבל במקרה הראשון ששם
הנתבע חייב את עצמו אם לא יגיע לבית הדין,
שם אונס כן יוכל לפטור אותו מהתחייבות
התשלום.
ובסיפור שלנו
דוד נחשב כ'שומר שכר' שחייב בגנבה ואבדה,
ולכן על היהלום הראשון הוא כן היה חייב
לשלם ,אלא שמידן הסכים לוותר על התשלום
בתנאי שישמור היטב על היהלום השני ,ולכן
תלוי כיצד הוגדר התנאי מראש .אם מידן
התנה מראש שהוא מוותר על היהלום הראשון,
בתנאי שהיהלום השני חוזר לידיו בוודאות ,אז
גם במקרה של אונס על היהלום השני ,דוד
אמנם יהיה פטור מלשלם עליו אבל יהיה חייב
לשלם על הראשון ,כי זהו התנאי לוויתור על
התשלום .מכל מקום בסיפור שלנו ,מידן לא
התחייב שהוא מוותר רק באופן שהיהלום
חוזר אליו ,אלא בתנאי שהוא ישמור עליו יותר
מאשר על החיים שלו ,והרי דוד שמר כראוי
וקרה לו אונס
בלתי צפוי ,ולכן
יהיה פטור לשלם
גם על היהלום
הראשון.

לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

הבצל הירוק ותרכובת הגופרית:

זמרת הארץ

טעמם העשיר של בני משפחת הבצל מגיע מתכולת
תרכובות הגופרית .תרכובות הגופרית ,כדוגמת האליצין ,ייחודיות לבני
משפחת הבצל ,והן תורמות להפחתת הסיכון לסרטן ולמחלות כלי דם ולב.
מחקרים בבעלי חיים מראים כי תרכובות הגופרית עשויות
לסייע במניעת סרטן המעי הגס ,סרטן הוושט וסוגי סרטן
נוספים .בנוסף ,הן פועלות כ"תרופות" לדילול הדם ולמניעת
קרישת דם לא רצויה ,כך הן תורמות למניעת מחלות לב.
בניסויי מבחנה הן נמצאו פעילות אף יותר מאספירין.
(יש להתייעץ עם רופאים)

